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ROMANIA - POLITICA DE COEZIUNE ( 2014-2020)
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In urma negocierilor cu Comisia 

Europeana , in actualul exercitiu financiar 

2014-2020, Romania poate accesa finantari 

in valoare de 31.4 miliarde Euro prin opt 

programe operationale

In urma negocierilor cu Comisia 

Europeana , in actualul exercitiu financiar 

2014-2020, Romania poate accesa finantari 

in valoare de 31.4 miliarde Euro prin opt 

programe operationale
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ROMANIA - POLITICA AGRICOLA COMUNA (2014-2020)

La cele 8 programe operationale se adauga o alocare 

financiara de 19 miliarde Euro pentru agricultura ca 

parte a Politicii Agricole Comune, respectiv:

-11 Miliarde Euro pentru subventii APIA,

- 8 Miliarde Euro pentru in investitii PNDR.

La cele 8 programe operationale se adauga o alocare 

financiara de 19 miliarde Euro pentru agricultura ca 

parte a Politicii Agricole Comune, respectiv:

-11 Miliarde Euro pentru subventii APIA,

- 8 Miliarde Euro pentru in investitii PNDR.
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STRUCTURA FINANCIARA PROIECT CU COMPONENTA FONDURI EUROPENE
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Pachetul de produse EuroBRD
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�S.C. AGROALB GRAINS S.R.L. a fost infiintata in 2012 cu obiect de activitate: prelucrarea 
terenului agricol. 
Societatea exploateaza o suprafata de 600 ha teren agricol din care 220 ha proprietate si 
380 ha in arenda, lucrarile agricole fiind realizate cu o gama completa de echipamente 
agricole proprii.

Studiu de caz I : S.C. AGROALB GRAINS S.R.L. 

PROGRAM DE FINANTARE PNDR, Submasura 4.1 – Exploatati i Agricole

SECTOR ACTIVITATE Agricultura

SCOP Achizitie de utilaje – modernizare ferma agricola in localitatea 
Nicolae Balcescu Jud. Constanta

INVESTITIE achiziŃia a 10 echipamente tip utilaje agricolerespectiv:
2 x tractor; 1 x combina agricola ; 2 x heder; 1 x carucior 
transport heder; 1 x presa;1 x plug; 1 x prasitoare;1x 
distribuitor ingrasaminte)

IMPACT ESTIMAT CA minim 492.314 (+10% vs. 2016 referinŃă);

STRUCTURA FINANCIARA 
PROIECT

Total valoare proiect: 795.192 EUR
Costuri eligibile: 555.284 EUR: grant 499.756 EUR & 
contribuŃie proprie 55.527 EUR
Costuri neeligibile:: 239.908 EUR 
Perioadă de implementare: 5 ani.
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Studiu de caz I : S.C. AGROALB GRAINS S.R.L. 

FACILITATI EuroBRD

Status proiect:
� implementat cu succes
� echipamente achiziŃionate si receptionate din UE (fără TVA)
� proiect în perioada de monitorizare: indicatorii asumaŃi prin Contractul de finanŃare cu AM 
sunt îndepliniŃi în acest moment.
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Studiu de caz II : SC AGROCOM SIM SRL

�SC AGROCOM SIM SRL, infiintata in 2006, cu obiect de activitate: prelucrarea terenului 
agricol, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.
Societatea exploateaza o suprafata de 182 ha teren agricol din care 100 ha proprietate si 82 ha 
in arenda, lucrarile agricole fiind realizate cu o gama completa de echipamente agricole proprii. 

PROGRAM DE FINANTARE PNDR, Submasura 4.1 – Exploatati i Agricole

SECTOR ACTIVITATE Agricultura

SCOP Achizitie de utilaje – modernizare ferma agricola in comuna Valcele 
judetul Olt

INVESTITIE achiziŃia a 5 echipamente: Tractor John Deer, cultivator precizie, 
scalificator, grapa cu discuri si Incarcator frontal. 

IMPACT ESTIMAT �se estimeaza o dublare a cifrei de afaceri, de la 237.000 RON la 
31.12.2016 la 525.000 RON la finalul periodei de implementare (+ 
221,52%);
Prin proiect nu se prognozeaza marirea suprafetei de teren cultivata, dar 
compania se obliga sa asigure procesarea a cel putin jumatate din 
productia de porumb obtinuta si sa utilizeze rotatia culturilor din proiect.

STRUCTURA FINANCIARA 
PROIECT

Total valoare proiect: 1.005.429 RON
Costuri eligibile: 787.012 RON: grant 550.907 RON & contribuŃie proprie 
236.105 RON
Costuri neeligibile: 157.403 RON
Perioadă de implementare: 5 ani



|10/31/2017 P.11

Studiu de caz II : SC AGROCOM SIM SRL 

FACILITATI EuroBRD

Status proiect: 
�implementat cu success, 
�echipamente achiziŃionate si receptionate din UE (fără TVA), 
�proiect în perioada de monitorizare, indicatorii asumaŃi prin Contractul de finanŃare cu AM 
sunt îndepliniŃi în acest moment.
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Studiu de caz III : SC SABEN AUTO 1957 SRL

�SC SABEN AUTO 1957 SRL infiintata in 2013, cu obiect de activitate: intretinerea si 
repararea autovehiculelor.

�Program: POR, Masura 2.1.A Microintreprinderi
�Sector: intretinerea si repararea autovehiculelor
�Scop: Achizitie de utilaje – modernizare service auto 
�InvestiŃie: achiziŃia a 16 echipamente. 

�Structura financiară proiect:
• Total valoare proiect: 584.691RON
• Costuri eligibile 584.691 RON
• Perioadă de implementare: 5 ani
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Studiu de caz IV : SC DENTAS AMATECH SRL

�SC DENTAS AMATECH SRL, infiintata in 2013 in Galati, obiect de activitate: alte activitati 
referitoare la sanatatea umana.

�Program : POR, Masura 2.1.A Microintreprinderi
�Sector : Sanatate
�Scop : Achizitie echipamente medicale
�Structura financiar ă a proiectului :

� Total valoare proiect: 486.040 RON
� Costuri eligibile 486.040 RON, din care contributie proprie 97.208 RON (20%)
� Perioadă de implementare: 3 ani

Impact asteptat al proiectului:
�Cresterea productivitatii prin utilizarea unei tehnolohii inovative
�Crearea a 5 noi locuri de munca, din care 2 vor fi ocupate de persoane defavorizate.
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PROGRAMUL “INITIATIVA PENTRU IMM-uri”
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DEFINITIE Instrument financiar in  cadrul Programului Operational Initiativa pentru IMM, ce 
consta in acordarea de garantii prin intermediul FEI  (Fondul European de 
Investitii) pentru creditele acoordate IMM–urilor de catre Bancile Partenere.

OBIECTIV Facilitarea accesului  IMM-urilor la finantare prin utilizarea instrumentului de 
garantare, cu transfer de beneficiu catre IMM-ului finantate.

BENEFICIU Diferenta intre dobanda standard si dobanda perceputa IMM-ului pentru credit 
reprezinta ajutor de minimis

RATA DE 
GARANTARE

60%

COMISION DE 
GARANTARE
pentru IMM

0%

CREDITE 
PERMISE

-Credite pentru finantarea capitalului de lucru,
-Credite de investitii,

-Nu sunt permise refinantari ale creditelor in sold.
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BENEFICIILE IMPLEMENTĂRII DE PROIECTE CU FONDURI EUROPENE

� Optimizarea raportului cost de producŃie –> preŃ de vânzare;

� Creşterea capacităŃii de producŃie –> posibilitatea creşterii cotei de piaŃă;

� ÎmbunătăŃirea parametrilor calitativi ai produselor –> standarde superioare 
de calitate; 

� Eliminarea deficienŃelor de mediu;

� Parteneriate pentru activitati de Cercetare Dezvoltare Inovare –> crearea 
unor tehnologii, produse noi;

� Branding.
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LECTII INVATATE

� Dimensionare obiectivă a proiectului Ńinând seama de evoluŃia pieŃei şi previziuni 
economice şi financiare pe termen lung;

� Identificarea in timp util a premiselor privind crearea de conditii artificiale;

� Dimensionare corectă a facilităŃilor de pre- şi co-finanŃare care să permită 
flexibilitate în implementarea proiectului;

� Prevederea unor activităŃi alternative în planul de afaceri pentru cazul unor 
întârzieri în finalizarea proiectului; 

� Implicarea băncii încă de la etapa de pregătire a proiectului;

� Suport din partea firmei de consultanŃă şi în etapa de implementare a proiectului;

� Familiarizarea solicitantului cu regulile şi procedurile de implementare şi 
monitorizare post-implementare a proiectului.
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VA MULłUMESC!

Contact: Carmen ARHIP
Tel.: +40 21 301 4552

E-mail: carmen.arhip@brd.ro

BRD site: www.brd.ro
E-mail:  eunat@brd.ro


